
Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr DO.021.18.2021 

Dyrektora MGOPS w Więcborku 

z dnia 28 maja 2021 r. 

 

Procedura wykonywania określonych działań przez pracownika socjalnego                           

po godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku 

Podstawa prawna  
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 
483);  

2. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876 ze zm.);  
3. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1575 ze zm.);  
4. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444, ze zm.); 
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 lutego 2020r. w sprawie postępowania 

przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U. z 2020, poz.192); 
6. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej    

(Dz. U. z 2020 r., poz. 821); 
7. ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz.U. z 2020, poz. 360, ze zm.).  

 
 
1. Dopuszcza się wykonywanie obowiązków służbowych przez pracownika socjalnego                 
po godzinach jego pracy, na żądanie Policji dotyczące udzielenia niezbędnej pomocy,                         
w szczególnych1 sytuacjach gdy interweniujący funkcjonariusze stwierdzą zaistnienie 
przesłanek wskazujących na potrzebę odebrania dziecka z rodziny. 
 
2. Żądanie, o którym mowa w punkcie 1 kieruje się do Dyrektora Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku. Powinno ono zawierać powołanie podstawy 
prawnej żądania, określenie rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy ze wskazaniem policjanta 
korzystającego z pomocy. 
 
3. W sytuacji niecierpiącej zwłoki szczególnie wtedy, gdy narażone jest dobro dziecka, 
żądanie, o którym mowa w punkcie 1 może być zgłoszone ustnie do Dyrektora Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku przez policjanta wykonującego 
czynności podczas interwencji. Ustne zgłoszenie powinno spełniać wymogi żądania,                      
o których mowa w punkcie 2. 
 
4. W sytuacji opisanej w punkcie 3 osoba upoważniona przesyła żądanie niezwłocznie, drogą 
elektroniczną do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku. 
 
5. W sytuacji, o której mowa w punkcie 1, to na Policji ciąży obowiązek zapewnienia 
natychmiastowej opieki i doprowadzenie dziecka do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej 
funkcję pogotowia rodzinnego lub placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 
interwencyjnego. 
 
6. Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku po otrzymaniu 
żądania, o którym mowa w punkcie 1 powiadamia telefonicznie właściwego pracownika 
socjalnego i zleca mu udzielenie niezbędnej pomocy, o którą poprosił funkcjonariusz policji.   

                                                           
1 dot. dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci do 12-go roku życia 



 
7. Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku niezwłocznie 
sporządza notatkę służbową na okoliczność sytuacji, o której mowa w punkcie 6 i przekazuje 
ją do Działu Finansowo – Kadrowego w MGOPS w Więcborku. 
 
8. Notatka, o której mowa w punkcie 7 powinna zawierać informację, komu zostało zlecone 
wykonanie zadania, o którym mowa w punkcie 1, rodzaj i zakres niezbędnej pomocy, którą 
pracownik socjalny był zobowiązany wykonać. 
 
9. Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności, zleca kierowcy zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej 
przewiezienie pracownika socjalnego pod wskazany adres, a po zakończonych działaniach 
odwiezienie go do miejsca zamieszkania. 
 
10. Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, na okoliczność 
sytuacji, o której mowa w punkcie 9 sporządza stosowną notatkę i przekazuje ją do Działu 
Finansowo – Kadrowego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku.  
 
11. Pracownik socjalny, któremu zostało zlecone wykonanie zadania sporządza notatkę 
służbową, która zawiera: datę i miejsce podejmowanych działań, czas wykonywanej pracy 
oraz dokładny opis wykonanych działań. 
 
12. Notatkę, o której mowa w punkcie 11 pracownik socjalny przekazuje Dyrektorowi 
MGOPS w Więcborku, który zapoznaje się z jej treścią i parafuje ją, a następnie pracownik 
socjalny wpina ją do akt sprawy. 
 
13. Czas pracy pracownika socjalnego oraz kierowcy przeznaczony na realizację zadania, 
będzie traktowany jako praca wykonana w godzinach nadliczbowych. 
  
14. Asystent rodziny, który w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych po 
godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku stwierdzi 
zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka wzywa Policję i w miarę potrzeb inne służby.                      
O zaistniałej sytuacji powiadamia telefonicznie Dyrektora MGOPS w Więcborku. 
 
15. Asystent rodziny na okoliczność sytuacji, o której mowa w punkcie 14 sporządza notatkę 
służbową, w której zawiera dokładny opis sytuacji stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia 
dziecka z opisem podjętych działań. 
 
16. Notatkę, o której mowa w punkcie 15, asystent rodziny przekazuje Dyrektorowi MGOPS 
w Więcborku, który zapoznaje się z jego treścią, parafuje ją, a następnie asystent rodziny 
wpina ją do akt sprawy. 
 
17. Interweniujący policjanci w sytuacji opisanej w punkcie 14 podejmują działania zgodnie               
z niniejszą procedurą. 

 
DYREKTOR 
MGOPS w Więcborku 
(-) Tomasz Siekierka 

 


